
REPUBLICA FÊDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeiluro Municipol de lfoitubo

Trolo-se de consulto encominhodo pelo Pregoeiro do Município de
Itoiiubo - PA, que requer onólise ocerco do reguloridode jurídico-formol do
Pregôo Eleirônico n' 01812020 - PE, visondo o oquisiçôo de um veículo lipo
cominhonete pick-up, zero quilômetro, novo, poro otender o demondo do
Secretorio Municipol de Agriculturo e Abostecimenlo do Município de ltoitubo,
conforme especificoções do Termo de Referêncio - Anexo I do Editol.

Desto feito, consio nos outos Memo. n' 03212020 - SEMAGRA com
solicitoçôo de despeso e justificolivo do Secrelório Municipol de Agriculluro e
Aboslecimento, despocho do Prefeito Municipol poro que o setor competente
providencie o pesquiso de preço e informe o existêncio de recursos
orçomenlórios, coloçôo de preços com fornecedores locois, mopo de cotoçõo
de preços, despocho do deportomento de contobilidode informondo o doioçõo
orçomentório disponível poro otender o demondo, decloroçõo de odequoçõo
orçomentório e finonceiro, Porlorio GAB/PMI n" @3112020, outorizoçôo de
oberturo de processo licilotório; outuoçõo do processo liciiolório, despocho de
encominhomento dos oulos à ossessorio jurídico poro onólise e porecer, minulo
do editol e onexos, bem como, minuto do controto.

É o relotório sucinto.

FUNOAMENTAÇÃO

lniciolmenle, cumpre destocor que compete o esso procurodorio,
único e exclusivomenle, preslor consultorio, sendo este porecer meromenle
opinotivo, sob o prismo estritomente .iur'rdico, nôo lhe cobendo odentror em
ospectos relotivos o conveniêncio e oporÍunidode do prótico dos oios
odministrolivos, que estôo reservodos à esfero discricionório do odminislrodor
público legolmente competente, tompouco exominor questões de noturezo
eminentemente lécnico, odminislrotivo e/ou finonceiro.

P A R aa E Rl u RíDac o .zozo t otco n
PREGÃO ELEIRÔN|CO N" - 018/2020 - PE

PROCESSO ADMTNISIRAITVO N' 06712020.

oBJETO - AQUTSTÇÀO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONEIE PICK-U P, ZERO

QUILÔMEIRO, NOVA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECREIARIA MUNICIPAL DE

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

ASSUNIO . EXAME DA MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Rodovio Tronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Belo visto - cEp: ó8.1
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Prefeiiuro Municipol de lloilubo

O pregõo consiste em modolidode de liciioçõo instlluído pelo Lei n'
10.520/2002, poro o oquisiçôo de bens e serviços comuns no ômbito do Uniõo,
Estodos, DisÍriio Federol e Municípios. Nos lermos do porógrofo único do orl. lo do
referido diplomo legol, sõo considerodos bens e serviços comuns oqueles cujos
podrÕes de desempenho e quolidode possom ser objetivomente definidos pelo
editol, por meio de especificoçôes usuois no mercodo.

"Art. I ' Esle Decreto regulomento o
licitoçõo, no modolidode de pregõo, no
formo elelrônico, poro o oquisiçÕo de bens
e o controtoçõo de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de engenhorio,
e dispõe sobre o uso do dispenso eletrônico,
no ômbito do odminislroçôo público federol.
§ 1" A ulilizoçôo do modolidode de pregôo,
no formo eletrônico, pelos órgôos do
odministroçôo público federol direto, pelos
outorquios, pêlos fundoÇões e pelos fundos
especiois é obrigotório.
§ 2o As empresos públicos, os sociedodes de
economio misto e suos subsidiórios, nos
termos do regulomento interno de que troto
o or1. 40 do Lei no 13.303, de 30 de junho de
201 ó, poderõo odotor, no que couber, os
disposições desle Decrelo, inclusive o
disposlo no Copílulo XVll, observodos os
limiles de que troto o ott. 29 do referido Lei.

§3" Poro o oquisiçõo de bens e o
controtoçõo de serviços comuns pelos enles
federotivos, com o utilizoçôo de recursos do
Uniõo deconenles de tronsferêncios
voluntórios, tois como convênios e conirolos
de reposse, o ulilizoçõo de pregõo no formo
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No coso em ielo, o onólise do presenle porecer é restrilo oos
porômetros determinodos pelo Lei n" 8.66ó/93, pelo Lei n' 10.520102, Decreto n"
10.024/2019, Decreto Municipol n" 031 12020 e pelos disposiçôes do LC 123/0ó e
suos olteroções.

O Decreto n" 10.024/2019 veio regulomentor o pregôo, no formo
elelrônico, vejo o que dispôe o legisloçõo no seu ort. Io:
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeituro MuniciPol de lioilubo

eletrônico, ou do dispenso eletrônico seÍó

obrigoiório, exceto nos cosos em que o lei

ou 
"o regulomentoçôo específico que

ãirPrt", -sobre cr modolidode de

konsferêncio discipline de formo diverso os

controloções com os recursos de reposse'

§J; serà odmitido' excepcionolmente'

àeOionte prévio justificotivo do outoridode

competenie' o utilizoçõo do formo de

pregõo prtsenciol nos liciloções. de. que

irotã o coput ou o nôo odoçôo do sislemo

de dispenso eletrônico' desde que fique

comprovodo o inviobilidode técnico ou o

desvontogem poro o odminislroçôo no

reolizoçõó do formo eleirônico"'

OnovoregulomeniolornouoUtilizoçõodopregôoeleÍrônic'o
obriootório, e nôo mois pr.t.ãnJi"r. n áooçao do formo presenciol somenre sero

ããúi*r .ãÁút.e §3" e §4" do ortigo ocimo referido'

os requisilos o serem observodos no, fose preporoiório do licitoçõo

forom estobelecidos no on' ã" ào Lei n' 10'520/2002' que ossim dispõe:

"Art. y A fose preporotório do pregôo

observoró o seguinte:
i-e orútiooãe compelente iusiificoro o

ne.eríáod. de controtoçÔo e definiró 
.o

obieto do certome, os exigêncios de

Ããiriliioçao, os criiérios de oceitoÇõo dos

orooostos, os sonções por inodimplemento e

os 
'clóusulos do conlroto, inclusive com

fixoÇõo dos prozos poro fornecimenlo;
ll- A deÍiniÇõo do obieto deveró ser preciso'

suficienle e cloro, vedodos especificoções
que, por excessivos, irrelevontes ou

desnecessórios, limiiem o competiçÔo;
lll- Dos outos do procedimento constorôo o

iustificoiivo dos definiçôes referidos no inciso

I desie orligo e os indispensóveis elemenÍos
lécnicos sobre os quois esliverom opoiod
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Prefeituro MuniciPol de ltoitubo

bem como I,'1ç:T,"#:r;5:'J1l:;.3:5
óroõo ou entidode t
â"t1;;;"' serviços o serem licitodos; e

iI' i"' ã,lã'io: :: : :l',i,1*'",0 :lfl :::?dentre os ttYidoliLo.oo, o pregoerro -troromotoro do ltctlt

âo":il equiPe. d e ã Po'?;.'.,;il:tli"".X"
inilui, denke :Ytl:r. 

" onotise de suo
oropostos e lonce

ã.ãtooiriooo" . * ?"lljiiã[l";. 
j"ü

como o hobilitoço
obieto do certome oo licitonte vencedor;

li*mii::::"-fl'J':"""':J$:iJ:::
corsos e-felivo t' 

"..;;:[;,,ãtmenle
::H:'::?i:: 

^ lxsnl";Hl*: :'orgõo ou entidode

fr,lt*çl'"ggffiili1trl;ffi 
*i;liffi\i}§}:h*É

,,Art. 80 0 processo relotivo oo.p't99: li
t&'J "r"i'o"ico' 

seró instruído com .-,5

s-es;intes oocum:lt"; T,:iiililli, q,onoo
I - estudo te(

necessôrio;'ii-lttrno 
de referêncio;

rii - p]ãnff'o eslimdtivo de despeso;

lV - previsÕo dó' t""u"ot orçomenlorlos

necessórios' com-o indicoÇõo dos rubrtccs'

.Iããit "ã 
itipotese de pregõo poro regtstro

de PreÇos;
V-ãutàrizoçao de oberturo do licitoçõo;"-

vr --ãesignáçao do pregoeiro e do equtpe

de opoio;
vtt - 

"ditot 
e resPectivos onexos:
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
PreÍeituro Municipol de ltoitubo

Vlll - minuto do lermo do conlrolo, ou
inslrumenlo equivolente, ou minulo do oio
de registro de preços, conforme o coso;
lX - porecer jurídico;
X - documentoçõo exigido e opresenlodo
poro o hobilitoçôo;
Xl- proposlo de preços do liciionle;
Xll - oto do sessõo público. que conleró os

seguintes registros, entre ouiros:
o) os licilonles porlicipontes;
b) os propostos opresenlodos;
c) os ovisos, os esclorecimenlos e os
impugnoçôes;
d) os lonces ofertodos, no ordem de
clossificoçõo;
e) o suspensôo e o reinício do sessõo, se for o
coso;
f) o oceitobilidode do proposto de preço; g)
o hobililoçôo;
h) o decisõo sobre o soneomento de enos
ou folhos no proposlo ou no documenloçôo;
i) os recursos inlerposlos, os respeclivos
onólises e os decisÕes; e
j) o resullodo do liciloçõo;
Xlll - comprovontes dos publicoções:
o) do oviso do editol;
b) do exlroio do controlo; e
c) dos demois olos culo publicidode sejo
exigido; e
XIV - oto de homologoçôo.
§ l" A instruçõo do processo licitotório
poderó ser reolizodo por meio de sisiemo
elekônico, de modo que os olos e os
documentos de que lroto esie ortigo,
constontes dos orquivos e registros digilois,
serõo vólidos poro todos os efeilos legois,
inclusive poro comprovoçõo e presloçôo de
contos.
§ 2" A oio do sessôo público seró
disponibilizodo no inlernet imediolomente
opós o seu encenomenlo, poro ocesso livre

Rodovio lronsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipot _ Belo Vislo _ CEp: óB.l
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REPÚBLICA FEDERAÍIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ
Prefeiluro Municipol de ltoitubo

Ademois, no plonejomento do pregõo, no formo eletrônico, nos termos
do ort. l 4 do Decreto no 10.02412019, deve ser observodo o seguinle:

"Art. 14. (...)
| - eloboroÇôo do esiudo técnico preliminor
e do termo de referêncio;
ll - oprovoÇôo do esÍudo lécnico preliminor
e do termo de referêncio pelo ouloridode
competente ou quem eslo delegor;
lll - eloboroçõo do editol, que estobeleceró
os critérios de julgomento e oceitoÇÕo dos
proposlos, modo de dispulo e, quondo
necessório, o intervolo mínimo de diferenço
de volores ou de percentuois enlre os lonces,
que incidiró lonto em reloçôo oos lonces
intermediórios, quonto em reloçÔo oo lonce
que cobrir o melhor oferto;
lV - definiçõo dos exigêncios de hobilitoÇôo,
dos sonções oplicóveis, dos prozos e dos
condiçôes que, pelos suos porticuloridodes,
sejom considerodos relevontes poro o
celebroçôo e execuçõo do controlo e o
olendimento dos necessidodes do
odministroçõo público;
V- designoçõo do pregoeiro e de suo equipe
de opoio".

Anolisondo os outos do processo, verifico-se: designoçõo do pregoeiro
e equipe de opoio; eloboroçõo do termo de referêncio; juslificotivo do
necessidode do conlrotoçõo; eloboroçõo do editol; definiçôo dos exigêncios de
hobilitoçõo e sonções oplicóveis.

O processo possui em seu conteúdo o relotório de cotoçõo, que
permile o mensuroçôo do eslimolivo de preço e do volor do despeso o ser
controtodo.
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O oto convocoiório troz o ob.leto que se preiende odquirÍ com o
presenle ceriome, discriminondo nos onexos os corocteísticos e quontificoçõo,
ou selo, es1ó objetivomente definido.

\>\



REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
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Prefeiluro MuniciPol de lloitubo

As especificidodes deconentes do Lei Comolementor n' 12312C[6

olterodo posteriormente ptiã' Láit ôo'nplemeniores n'\lltzoll e n" 155/201ó'

ãã observodos pelo minuto do edilol'

No lnstrumento convocoiório o crilério de juloomento utilizodo é o de

menor preço por item' n t'lJi""ãiã"ot oá q" oeteráino o inciso x' do ort 4'

do Lei n. 10. 520/2OOO . .;:ü i'ã. Ãr,g.'8o do Decreio n" 3'555/2000' com

redoÇõo semelhonte, '"1oto-'' 
;po'o lulgolmento e clossificoçôo dos proposlos'

seró odotodo o criÍério o.'"rl"ãiÀráõ, observodos os prozos móximos poro

fornecimento, os especiticãçã;: i"itãi;àt-; úàmetros mÍnimos de desempenho

e quolidode definidos no editol"'

O DecÍeto n" lo'O24l2}l9 ' em seu ort' 7'lombem dispõe que o menor

oreco é um dos critérios à";;lliffi;;ULmpresodos no seleçõo do proposto

moii vontoioso poro o Administroçõo'

O requisito ocimo se encontro opontodo no preômbulo do minuto

editol, conforme tombém iãttt'i"t t àr.t' +o' int' Vll do Lei n" 8'óóó/1993'

Vole ressoltor que os disposições do Lei no 8'666193 deverõo ser

oolicodos subsidioriomenÜ;";itô do disposto no ort' 9o do Lei no l0'52olo2:

"Aolicom-se subsidioriomeliJ;#:-t;;árüooe de presõo' os normos do Lei n'

8.óóó. de 2l de iunho de 1993"'

Do onólise dos elementos obordodos no minuto do editol e suo

concordôncio.o, o''*po'"içã"t áãàti +o do,Lei de LicitoÇões' constoto-se que

foi eloborodo ", 
no'rno'iã"o'Àlitot"' dos ortigos ?7 à 3l ' bem como o orl' 40'

do Lei n" 8.666t93,qu" pàirnirtrn' f'ormolmente que estejo opto o produçõo dos

seus efeitos.

No que concerne o minuto do coniroto' esto deve seguir os regros

previslos pelo ort' ss oo íei'i"ã'à'd'6'i93'o Anexo ll' do editol em onólise' prevê os

cróusuros controtuois ,.rão"oãài Áo .orpo do minuto do seguinte formo: objeio

vigêncio; preço; dotoçõã oriomentÓrio; -pog-omento; 
reoiuste e olteroÇões'

enirego e recebimenlo ãt ãoÉtã' fiscotiioçõo' obrigoções do controtodo;

obrigoçóes oo controtoiie,-lãnco"r odministrotivos; rescisôo; vedoçôes,

ooriõoéões gerois, cosos omissos' foro'

Desio formo, enlendemos que o minuto do controto vinculodo oo

insirumenloconvocotórioopreseniondo,observoosrequisitosmÍnimosexigidos

Rodovio Tronsomozôníco c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipol - Belo Visio - CEP: é8 1
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ESTADO DO PARA

Prefeiluro MuniciPol de ltoitubo

pelo ort. 55 do Lei de Licitoçôes, tendo em visto que contém todos os clóusulos

pertinentes o esto controtoçõo.

Portonto, opós o onólise do documentoçôo opresenlodo verificomos

que oté o presenle olo. o pt*"tto encontro-se otendendo os exigêncios legois'

coNctusÃo

Dionte do exposlo, evidenciodo que o Comissôo de Pregôo Elelrônico

procedeu oté o momento, .-ÂlàJãt ototos inerentes oo procedimento licitotório,

com obsoluto submissõo ooi áitorntt legois norteodores do motério' olestomos o

reguloridode iuídico-f ormol do procedimento'

Ressolte-se, oindo, que os critérios e o onólise de mérito (oporlunidode

e conveniêncio Oo peoião1-- 
- 
nao t" incluem no ômbito de onólise deste

Procurodor, motivo pero 
-ãuoi o presente . porecer opinotivo' cinge-se

exclusivomente oo, .onio'ái jurídicos formois do coso em comento' os

elementos técnicos p"rtinelriei oã cerlome' deveró ser verificodo pelos selores

ãtp."ta*iiá ouloridodeicompetentes do Prefeituro Municipol de ltoitubo'

É o Porecer, solvo melhor juízo'

AIEMISTOK
PROCURADO

lloiiubo - PA, 31 de iulho de 2020'

SOUSA

JU MUNICIPAT

oAB/ No 9. 4
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